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Rättegången mot de 49 perso-
ner som anklagas för att ha
deltagit i protester mot höjda
matpriser i den egyptiska sta-
den Mahalla i april fortsatte i
lördags med vittnesmål från
polis. Huvudbevisningen mot
de åtalade består av erkännan-
den som de åtalade hävdar
framkom under tortyr.

De 49, en kvinna och 48 män,
anklagas för att bland annat ha del-
tagit i sammankomster på över
fem personer med syfte att störa
ordningen, skadegörelse av offent-
lig och privat egendom, våldsamt
motstånd och våld mot tjänste-
man. Om de döms kan de få straff
på upp till femton års fängelse. 

De som nu står inför åtal greps
inte i samband med demonstratio-
nerna som hölls den 6 och 7 april,
utan mer än en vecka senare. Den
egyptiska regeringen hade förbju-
dit demonstrationer som ett svar
på att textilarbetarna i staden hade
utlyst strejk till den 6 april. Denna
stoppades av säkerhetstjänsten.
Kort därefter bröt massiva protes-
ter mot bland annat höjda matpri-
ser ut. Protesterna blev våldsamma
framför allt under måndagen den 7
april, dagen efter att den 15-årige
skolpojken Ahmed Ali Mabrouk
Hamada sköts ihjäl av polisen.
Flera hundra personer greps i
samband med demonstrationerna,
och 360 av dessa har uppgett att de
utsattes för någon  form av verbalt
eller fysiskt övergrepp när de satt
gripna, säger en av försvarsadvoka-
terna till den egyptiska tidningen

Daily News. Tidningen rapporte-
rar att polismännen som vittnade
gav i det närmaste identiska svar på
frågor som ställdes av domaren
och att de inte mindes detaljer från
polisutredningen.

DE ÅTALADES ADVOKATER hävdar att
åtalen mot deras klienter är påhit-
tade och syftar till att rättfärdiga
polisens ingripanden mot vad man
anser började som fredliga protes-
ter, och som först efter polisens
agerande urartade till kravaller.

De åtalade prövas av en proviso-
risk domstol. Sådana domstolar

använder sig regelbundet av bevis
som tagits fram under tortyr, och
deras processer misslyckas ”rutin-
mässigt med att nå upp till grund-
läggande krav för en rättvis rätte-
gång” enligt Amnesty Internatio-
nal som uppmanar egyptiska myn-
digheter att ge de åtalade en rättvis
rättegång i en vanlig domstol och
att omedelbart frige de demon-
stranter som inte använt våld, samt
att inleda en öppen och oberoende
utredning av de tre dödsskjutning-
arna i samband med protesterna.
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Åtalade i Mahalla
riskerar långa straff

Forskare vittnade för aktivister
NASAFORSKAREN James Hansen vittnade i förra veckan till fördel för
sex Greenpeaceaktivister som förra året greps efter att ha klättrat i
en industriell skorsten i brittiska Kent. Aktionen var en protest mot
planerna på en utbyggnad av kolkraftverket Kingsnorth.

Greenpeace hänvisar i sitt försvar till en brittisk lag från 1971.
Denna ger enligt organisationen en person rätt att orsaka skada på
egendom om det syftar till att undvika en ännu större skada på
egendomen. Aktivisterna menar att mer koldioxidutsläpp till följd
av utbyggt kolkraftverk, kommer att skynda på klimatförändring-
arna och bland annat bidra till havsnivåhöjning, som i sin tur leder
till fler översvämningar som kan skada egendom.

Argentina betalar miljardskuld
ARGENTINA HAR överraskande betalat av hela sin skuld till den så kal-
lade Parisklubben, en internationell organisation av i-länder där
bland annat Sverige ingår. Skulden, som var förfallen sedan Argent-
ina ställde in betalningar under krisen 2001, uppgick till 6,7 miljar-
der dollar, nära 45 miljarder kronor, och betalades ur valutareserven. 

Argentina har fortfarande en förfallen skuld på 21 miljarder dol-
lar till de privata investerare som inte accepterat tidigare uppgö-
relser om en avskrivning av delar av skulden.

Knappt hälften av de 45 miljarder som nu betalats ingår i en
skuld som en argentinsk domstol 2001 förklarade olaglig, med
argumentet att den lånats upp av en militärdiktatur och inte använts
för landets bästa.

– Detta är ett steg mot en återgång till ortodox nyliberalism,
kommenterar vänsteranhängaren Miguel Bonasso för tidningen
Critica.

JON WEMAN

Mexiko: Lön i värdecheckar
WAL-MART DE MEXICO har brutit mot landets grundlag då man betalat
delar av de anställdas löner i värdecheckar som bara har kunnat
användas i kedjans egna affärer. Mexikos högsta domstol sade i
förra veckan att bruket hörde hemma i det förgångna. Domslutet
gäller för närvarande bara den enskilde arbetare som drivit fallet
men enligt en talesman för domstolen skulle det bli aktuellt med ett
generellt förbud om fler anställda på Wal-Mart de Mexico gick
samman för driva saken, skriver Reuters.

Egyptiska kvinnor trakasseras
EGYPTISKA KVINNOR har tröttnat på verbala och fysiska sexuella trakas-
serier i det offentliga rummet. Just nu pågår en kampanj mot detta
gigantiska problem. Enligt en undersökning som nyligen genomför-
des av Egyptiska centret för kvinnors rättigheter, ECWR, har 84
procent av kvinnor-
na drabbats. De
flesta uppgav dess-
utom att de ofta
trakasseras på dag-
lig basis, skriver
brittiska The
Guardian. 

Kampanjen har
provocerat fram ett
anonymt svar där
kvinnor uppmanas
bära hijab, slöja,
och som liknat
kvinnor som inte
bär hijab med otäckta slickepinnar, som besväras av flugor. 

Enligt undersökningen från ECWR spelar det dock en i
sammanhanget liten roll hur en kvinna är klädd, då tre fjärdedelar
av dem som svarade att de regelbundet utsätts, också uppgav att de
bär hijab.

Unita erkänner
valresultat
ANGOLAS oppositionsparti Unita
erkände sig i tisdags besegrade
efter helgens val. Parlaments-
valet i lördags var det första på
16 år.

Dåligt förberedda vallokaler
orsakade förlängning av valet
med ytterligare en dag. Rege-
ringspartiet MPLA fortsätter
nu vid makten.

Ny president
i Pakistan
ASIF ALI ZARDARI, ledare för
Pakistans peoples party och
änkling efter den mördade
Benazir Bhutto svor i måndags
presidenteden efter att ha fått
två tredjedelar av rösterna i hel-
gens val. Zardari tar över led-
ningen av landet ett par veckor
efter general Pervez Musharraf
resignerat efter hot om riksrätt.

När republikanerna i förra
veckan inledde sitt partikon-
vent i St Paul i Minnesota i
USA för att utse John McCain
till presidentkandidat och
Sarah Palin till vice president-
kandidat möttes de av en bred
fredsdemonstration med 10000
deltagare. 

Muslimer och kristna, indianer,
krigsveteraner, fackföreningar,
kvinnogrupper och socialister del-
tog i demonstrationen som avlöpte
lugnt. Efteråt attackerade dock
polisen några hundra deltagare
med tårgas, gummikulor och pep-
parspray och närmare 300 greps.
Enligt de gripna hade ingen attack
mot polisen ägt rum, vilket polisen
hävdade. En av dem som greps var
den välkända journalisten Amy
Goodman som arresterades när
hon protesterade mot att två kolle-
ger gripits. 

En av de grupper som deltog i

fredsdemonstrationen var De fat-
tigas kampanj för ekonomiska och
mänskliga rättigheter, PPEHRC:

– Fredsrörelsen är viktig, men
tyvärr domineras den av medel-
klassen, sade Cheri Honkala, en av
ledarna i PPEHRC. Det krävdes
mycket övertalning bara för att vi
skulle få tala under marschen.
Ändå är det våra söner som skickas
till Irak för att de inte hittar något
annat arbete. De blir soldater för
att de skall få tillgång till sådana
mänskliga rättigheter som sjuk-
vård och utbildning. 

PPEHRC UPPRÄTTADE flera tältstäder,
som de kallade Bushville, för att
visa på den växande hemlösheten i
USA. Vid ett tillfälle omringades
en sådan tältstad, där 15 kvinnor
och barn befann sig, av 200 poliser,
bland dem kravallpoliser och
prickskyttar.

– Jag skräms av att det kan gå
till så här, sade Cheri Honkala

upprört. Jag skräms också av att
polisen vid flera tillfällen hindrat
journalister från att komma in
under våra fredliga aktioner där vi
velat visa på behovet av bostäder
och hälsovård för alla. 

När Cheri Honkala och
PPEHRC senare demonstrerade
för fattigas rättigheter under mot-
tot ”Stoppa kriget mot de fattiga”
tog tre barnvagnar och tre rullsto-
lar täten. Ändå bevakades demon-
strationen av flera hundra kravall-
poliser, samt motorcykelpolis.
Demonstranterna skanderade: ”Så
här ser en polisstat ut”. 

Även dagarna innan konventet
var tumultartade. Polisen gjorde
då flera raider mot privata hem där
aktivister bodde. Polisen beslagtog
bland annat tändstickor, tvålar och
bunkar. Enligt polisen var detta
material som kunde användas vid
en terroristattack. 
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Konvent mötte protester

I april utbröt våldsamma protester i Mahalla. 49 personer står nu åtalade.

Enligt en undersökning har 84 procent av de
egyptiska kvinnorna sextrakasserats.
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